Notulen Teleconferentie DCR 16-7-2015
Naam

Teleconferentie DCR

Datum en tijd

16-7-2015 10:00-12:00 uur

Locatie

Teleconferentie via Skype

Aanwezig

Christiaan Peters (Roxit), Wouter Wigman (Roxit), Toon Sweegers (Pink Roccade)
Arjen Hartog (iWriter), Michiel Verhoef (KING), Paula van der Vliet (KING –
ondersteuning)

1. Welkom en mededelingen
Michiel Verhoef (KING) opent de vergadering door een ieder welkom te heten en start met de
mededeling dat er iets mis is gegaan met de uitnodiging en het aanbieden van zijn excuses
hiervoor. Aanmelden bleek niet mogelijk en daarom is niet duidelijk wie er nu wel of niet zullen
deelnemen aan het overleg. Uiteindelijk zijn er slechts drie deelnemers (excl. KING). Met elkaar is
besproken dat als er vandaag geen goedkeuring komt over de patch 02, dat deze dan niet kan
worden uitgerold op het StUF testplatform (STP). Dit houdt in dat er vertraging wordt opgelopen.
Arjen brengt in dat hij een melding heeft ontvangen van het STP dat metadata gestuurd door de
DCV, verplicht teruggestuurd moeten worden door de DCA. Het lijkt er op dat er al een patch
geweest is terwijl deze (patch 02) nog in deze vergadering goedgekeurd moet worden. Michiel
geeft aan dat dit niet het geval zou moeten zijn maar vraagt dit intern na (actie 20150716-01 Michiel). Arjen stuurt het mailtje met de melding door aan Michiel (actie 20150716-02 - Arjen).
Arjen vraagt aan de werkgroep om de discussie op het platform over het bepalen van
geadresseerden en andere rollen https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlakdcr/bepalen-van-geaddresseerde-en-ander-documentrollen) nogmaals door te nemen. Met name
de bijdrage van Arjan Kloosterboer in over het vastleggen van betrokkenen bij een enkelvoudig
document (EDC) (https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/rgbz/betrokkenevastleggen-bij-edc) is relevant. Dit punt is zoals eerder besloten opgenomen in patch 02 en een
voorstel voor de Documentcreatieservices is opgenomen in het specificatiedocument. Het
specificatie document staat in de zipfile met daarin de patch, te vinden bij de vergaderstukken op
GEMMA Online of direct via
http://www.gemmaonline.nl/images/cocreatiebasisgemeente/0/0a/DCR102_Zkn0310_20150630_p
atch22.zip
Met elkaar is afgesproken dat in deze kleine groep nu geen besluiten genomen kunnen worden.
Michiel stelt voor een nieuwe afspraak via datumprikker in te plannen (actie 20150716-03 Michiel). Hieronder de vakanties van de aanwezigen:
Arjen (iWriter): 8 t/m 24 aug niet beschikbaar – week van 10 augustus kan er iemand anders van
iWriter beschikbaar zijn.
Wouter (Roxit): 17 aug weer terug
Toon (Pink Roccade): 17 aug weer terug
Johannes Batjes (Roxit): 4 aug weer terug

Michiel (KING): 3 aug weer terug.
Omdat het lastig wordt om vroeg in augustus bij elkaar te komen doet Michiel de oproep om naar
de patch te kijken en daar waar mogelijk via het discussie platform te reageren. Wanneer van de
werkgroep schriftelijk akkoord gekregen is, kan de patch doorgevoerd worden zonder dat een
bijeenkomst nodig is. Indien er discussie ontstaat, zal de goedkeuring van patch 02 geagendeerd
worden voor een volgend overleg (actie 20150716-04 – Michiel). Michiel zal achterhalen wat de
uiterste datum is waarop besluit moet worden genomen over de patch i.v.m. doorvoeren STP
(actie 20150716-05 - Michiel).

Wouter geeft aan dat de voorstellen van Arjan Kloosterboer over het Informatiemodel gaan en hij wil
graag een voorstel voor hoe het in het koppelvlak uitgevoerd zal worden. Michiel geeft aan dat dit in
de patch in de vergaderstukken zit. Voor de volledigheid zal het uitgewerkte voorstel nog naar de
werkgroepleden gestuurd worden. (actie 20150716-06 - Michiel).
2. Afsluiten en rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag en Michiel dankt de aanwezigen voor hun deelname en sluit
de vergadering af.

Actielijst
Nr
20150716-01

Actiepunt
Navragen of patch op STP al heeft plaatsgevonden en
daarna terugkoppeling geven hierover

Wie

planning

Michiel (KING)

16-7

20150716-02

Melding STP doorsturen naar Michiel

Arjen (iWriter)

16-7

20150716-03

Nieuwe datum overleg inplannen indien nodig

Michiel (KING)

16-7

20150716-04

Goedkeuring patch 02 agenderen op volgende bijeenkomst

Michiel (KING)

Datum uit

indien de patch niet goedgekeurd is voor uiterste

20150716

aanleverdatum STP
20150716-05

-04

Achterhalen wat de uiterste datum is waarop besluit moet

Michiel (KING)

16-7

Michiel (KING)

16-7

worden genomen over de patch i.v.m. doorvoeren STP
20150716-06

Uitgewerkt voorstel geadresseerden en andere rollen
rondmailen
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